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มคอ .3 

รายละเอ ียดของรายวิชา กบ 103 ระบบร่างกายมนุษย ์2 

สาขากายภาพบาํบัด 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศร ีนคร ินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจาํปีการศึกษา 2564 

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมลูท ัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 
กภ 103 ระบบร่างกายมนุษย์ 2 

PTX 103 Human Body System 2 

2. จาํนวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิากายภาพบาํบดั  

หมวดวชิาเฉพาะ 
4. อาจารยผ์ ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ ูส้อน 

อ.สวุฒัน์     จติรดาํรงค ์ suwatj@g.swu.a
c.th 

อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิาหลั
ก 

อ.ดร.กนกวรรณ  ทองโชต ิ kanogwun@g.s
wu.ac.th 

อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิารอ
ง 

ผศ.ดร.สกุลัยา กฤษณเกรยีงไก
ร  

sukalya@g.swu.
ac.th 

อาจารยผ์ูส้อน 

อ.จนิตนา  ตนัหยง jintanat@g.swu.
ac.th 

อาจารยผ์ูส้อน 

อ.ดร.ประภาวด ี ภริมยพ์ล prapawad@g.sw
u.ac.th 

อาจารยผ์ูส้อน 

อ.รุจริวรรณ บุปผาพรหม rujirawan@g.swu.ac.th อาจารยผ์ูส้อน 
 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เร ียน  
ภาคการศกึษาที ่2 ชัน้ปีที ่1 

6. รายวิชาที่ต ้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไมม่-ี 

7. รายวิชาที่ต ้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) –ไมม่-ี 

8. สถานที่เร ียน 

การเรยีนบรรยายและสมัมนา แบบออนไลน์ ผา่น ระบบ Moodle SWU 
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การเรยีนปฏบิตักิารกายวภิาคศาสตร ์ที ่คณะกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ หอ้ง 
122 123 124 146 301 302 304 321 

 

9. วนัที่จดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร ัง้ล ่าสดุ 

6 กรกฎาคม 2564 

 

หมวดที่ 2 จดุม ุ่งหมายและวตัถปุระสงค  ์

1. วตัถปุระสงคข์องรายวิชา 
 

เพือ่ใหนิ้สติ ELO 
1. อธบิายมหกายวภิาคศาสตรข์องมนุษยใ์นระบบหวัใจ หลอดเลอืดและปอด 

(U) 
2 

2. อธบิายการเจรญิเตบิโตของสว่นประกอบในระบบหวัใจ หลอดเลอืด และปอด 
ในภาวะปกตแิละผดิปกต ิ(U) 

2 

3. อธบิายกลไกการทาํงานของหวัใจในการสบูฉีดโลหติ ในภาวะปกต ิ
และผดิปกต ิ(U) 

2 

4. อธบิายกลไกการทาํงานของปอดทีท่าํใหเ้กดิการหายใจ 
การขนสง่และการแลกเปลีย่นแก๊สในภาวะปกต ิและผดิปกต ิ (U) 

2 

5. อธบิายกลไกการควบคุมการทาํงานของระบบหวัใจและปอด 
โดยการควบคุมของระบบประสาทสว่นกลางและระบบประสาทอตัโนมตั ิ
ในภาวะปกต ิและผดิปกต ิ(U) 

2 

6. อธบิายกลไกการควบคุมการทาํงานของระบบหวัใจ หลอดเลอืดและปอด 
โดยการควบคุมทางชวีเคม ีในภาวะปกต ิและผดิปกต ิ (U) 

2 

7. อธบิายจุลชวีวทิยาของแบคทเีรยี ไวรสั และเชือ้รา 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิพยาธสิภาพ พยาธกิาํเนิด  พยาธสิรรีวทิยา 
ของระบบหวัใจ หลอดเลอืดและปอด 
รวมถงึการตอบสนองระบบภมูคิุม้กนัของรา่งกาย  (U) 

2 

8. อธบิายความสมัพนัธข์องมหกายวภิาคศาตรแ์ละสรรีวทิยากบัการเกดิพยาธสิ
ภาพ พยาธกิาํเนิด  พยาธสิรรีวทิยา ของระบบหวัใจ หลอดเลอืดและปอด  
(U) 

2 

9. สือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ในการพดู 
การเขยีนและสามารถเลอืกใชร้ปูแบบของ 
การนําเสนอทีเ่หมาะสมในการสมัมนาพยาธวิทิยาของโรคในระบบหวัใจและ
ปอด  (A) 

1 
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หมายเหตุ U = Understand, A = Apply 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  
ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัหลักสตูรปี 2563 

 

 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา 

โครงสร้าง หน้าที่และความสมัพันธข์องระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด 

การผสมผสานความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธวิิทยา พยาธกิาํเนิด และพยาธสิรีรวิทยา 

2. วยัสงูอายจุาํนวนชัว่โมงที่ใช้ต ่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบตัิการ / สมัมนา  
ศึกษาด้วยตนเองน

อกชัน้เร ียน 

30 ชม./ 

ภาคการศกึษา 
ตามความตอ้งการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏบิัต ิ20  
ชม./ภาคการศกึษา 

สมัมนา 10 

ชม./ภาคการศกึษา 

32 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 

3. จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท์ี่อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบคุคล 

อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนทีต่อ้งการ)  ไมน้่อยกวา่ 1 

ชม./สปัดาห ์

 

4. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 
1.คุณธรรม 
จรยิธรรม 

2. ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 4. 
ทกัษะความสมัพนั
ธร์ะหวา่งบุคคล 
และความรบัผดิช
อบ 

5.ทกัษะกา
ร 
วเิคราะหเ์ชิ
ง ตวัเลข 
การ สือ่สาร 
และ การใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. 
ทกัษะพสิั
ย 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 
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หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนร ู้ของนิสิต 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม การจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้นหลกัสตูรมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ 
ทีจ่ะตอ้งสง่เสรมิใหนิ้สติ สามารถพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมในการดาํเนินชวีติ 
พรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่นมนุษย ์มจีติสาํนึก สาธารณะ 
และเป็นพลเมอืงทีม่คีุณคา่ของสงัคมไปพรอ้มกบัวทิยาการทีศ่กึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิาน และดาํเนินชวีติรว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งราบรืน่ 
และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมสว่นรวม โดยกาํหนดผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมจรยิธรรม ดงัต่อไปนี 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.  มีความซื่อสตัย ์มีวินัย ตรงต่อเวลา (ความรบัผิดชอบหลกั) 
2. ไมป่ระเมนิ 
3. ไมป่ระเมนิ 
4. ไมป่ระเมนิ 
5. ไมป่ระเมนิ 
6. เคารพในคุณค่าศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษยแ์ละสามารถจดัการกบัปัญหา คุณธรรม 

จริยธรรม ในทุกสถานการณไ์ดอ้ย่างหมาะสม (ความรบัผิดชอบหลกั) 
1.2  วธิกีารสอน 

1. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในรายวิชา  

2. ฝึกปฏบิัติ ทาํกจิกรรม ส่งเสริมให้เกดิความซื่อสตัย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา  

3. สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้นสิติมีค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง  

4. ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏบิัตใินการเรียนการสอนให้ชัดเจนในรายวิชา  

1.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. กาํหนดเกณฑม์าตรฐานในการประเมนิพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของทุกรายวิชา  



มคอ . 3 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒหน้า 5 

 

2. ประเมิน สงัเกตพฤติกรรมความซื่อสตัย์และการตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน การทาํรายงาน 

การอ้างองิผลงาน และการสอบ  

3. ประเมิน สงัเกตพฤติกรรมการมีวินัย 

การปฏบิัตตินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงในช้ันเรียน เช่น การแต่งกาย 

การช่วยเหลือเพ่ือนในช้ันเรียน การดูแลห้องเรียน 

2 ความร ู ้
นิสติกายภาพบาํบดัมคีวามรอบรูอ้ยา่งกวา้งขวาง เขา้ใจ และเหน็คณุคา่ของตนเอง ผูอ้ื่น สงัคม 

ศลิปวฒันธรรมและธรรมชาต ิบนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามรูใ้นศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานของชวีติ 
และศาสตรข์องวชิาชพีทัง้ภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิกระบวนการวจิยัพืน้ฐาน 
และความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการความรูเ้พือ่ใชใ้นการดแูลสขุภาพ 
ทีนํ่าไปสูส่ขุภาพทีด่ขีองผูร้บับรกิาร โดยกาํหนดผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้ดงัน้ี 

2.1  ความรูท้ีพ่ฒันา 
1. ไมป่ระเมนิ 

2. สามารถอธิบายความรูพ้ื้นฐานวิทยาศาสตรส์ขุภาพความรูที้่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพ  

ระบบสุขภาพ กฎหมาย ความรูด้า้นการจดัการ 

การบริหารงานบริการกายภาพบาบดัหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง (ความร ับผิดชอบหลัก) 
3. ไมป่ระเมนิ 
4. ไมป่ระเมนิ 

2.2  วธิกีารสอน 

  1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาบัดทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบิัต ิ

อย่างเป็นระบบตามลักษณะธรรมชาติรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การฝึกปฏบิัติ ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย 

การค้นคว้า  

  2. การวิเคราะห์ร่วมกบัส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

จัดให้มีการใช้หัวข้อปัญหา กรณศีึกษา สถานการณจ์ริง การสมัมนา  

2.3  วธิกีารประเมนิผล 

1. สอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

2. ประเมนิผลจากการแสดงความรูค้วามเขา้ใจ ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ในการสมัมนา        
การอภปิรายหรอืการฝึกปฏบิตั ิ

3. การประเมนิตนเองของผูเ้รยีน 

3 ทกัษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาทีพ่ฒันา 

 นิสติไดร้บัการพฒันาดว้ยการการจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หนิ้สติคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 
โดยกาํหนดผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา ดงัน้ี 

1. สามารถประยกุตค์วามรูใ้หเ้กดิประโยชน์ (ความรบัผดิชอบรอง) 



มคอ . 3 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒหน้า 6 

 

2. สามารถคดิอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้ (ความรับผดิชอบหลัก) 
3. สามารถประเมิน วิพากษ ์สถานการณ์ต่างๆ โดยใชค้วามรู้เป็นฐาน (ความรับผดิชอบรอง) 
4. ไมป่ระเมนิ 
5. ไมป่ระเมนิ 
6. สามารถคน้ควา้และประเมนิหลกัฐานเชงิประจกัษ์มาประยกุตใ์ชห้รอืบรูณาการกบัความรูใ้น

ศาสตรอ์ื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใชใ้นทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (ความรบัผดิชอบรอง) 
7. สามารถพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ความรบัผดิชอบรอง) 
 
 

 

3.2  วธิกีารสอน 

1. ส่งเสริมใหเ้กิดเจตคติท่ีดีในการคน้ควา้ศึกษาดว้ยตนเอง จดักิจกรรมใหนิ้สิตฝึกคน้ควา้หา 
ความรู้ ดว้ยตนเอง และนาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนและการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  

2. การทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายโดยมุง่เน้นการเรยีนรูแ้ละคน้ควา้หรอืนําเสนอรายงานทีเ่กีย่วกั
บ 

สาขาวชิากายภาพบาํบดัหรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  
3. ใชต้วัอยา่งทีด่เีป็นกรณีศกึษาเพือ่ใหนิ้สติไดเ้รยีนรูว้ธิวีเิคราะหปั์ญหาและฝึกบรูณาการควา

มรู ้
เพือ่ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ  

4. นําเสนอ อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และสะทอ้นคดิในชัน้เรยีน  
 

3.3  วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิผลจากการแสดงความรูค้วามเขา้ใจ ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ ในการสมัมนา 
การอภปิรายหรอืการฝึกปฏบิตั ิ

2. ประเมนิผลรายงานชิน้งานทีก่าํหนด 

3. การประเมนิตนเองของผูเ้รยีน            

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

นิสติมคีวามสามารถทางานรว่มกบัผูอ้ื่น มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง สงัคม 
และสิง่แวดลอ้มมคีวามสามารถในการปรบัตวั 
และมปีฏสิมัพนัธอ์ยา่งสรา้งสรรคก์บัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้ามารถทาํงานรว่มกนัได ้
ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที ่และเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาตนเองในศาสตรข์องวชิาชพี 
และศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาวชิาชพี และสงัคม 
โดยกาํหนดผลการเรยีนรูด้า้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล และความรบัผดิชอบ ดงัน้ี 
4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

1. ไมป่ระเมนิ 
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2. มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม (ความรับผดิชอบรอง) 
3. ไมป่ระเมนิ 
4. ไมป่ระเมนิ 

4.2  วธิกีารสอน 

1. 

จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏสิมัพันธก์นัระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้รูปแบบของกจิกรรมก

ลุ่มเพ่ือผลักดนัให้เกดิการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อนัจะนาํไปสู่ 

การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบคุคล 

2. 

จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตามทางวิชากา

รและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคดิเหน็ของตนและ             

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบคุคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

 

4.3  วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน 

  2. ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะรว่มการสมัมนา 
 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถศกึษา และทาํความเขา้ใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลอืก 
และประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถติหิรอืคณิตศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสมในการศกึษา คน้ควา้ 
และเสนอแนะแนวทาง ในการแกไ้ขปัญหา ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประมวลผล 
แปลความหมาย และนําเสนอขอ้มลูสารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอ 
สามารถสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ในการพดู การเขยีน 
สามารถเลอืกใชร้ปูแบบของการนําเสนอทีเ่หมาะสมสาหรบักลุ่มบุคคลทีแ่ตกต่างกนัได ้
โดยกาํหนดผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดงัน้ี 

5.1  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งการพฒันา 
1. ไมป่ระเมนิ 
2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ (ความรับผดิชอบรอง) 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5.2 วธิกีารสอน 

1. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศกึษา รวมถงึการนําเสนอผลงาน 
โดยใหนิ้สติไดใ้ชท้กัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมปีระสทิ
ธภิาพ  
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5.3  วธิกีารประเมนิผล 

1.  ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน  
2.  ประเมนิจากความสามารถในการนําเสนอ การอภปิราย รายงาน กรณีศกึษาในรายวชิา 

โดยใหใ้ชท้กัษะการสือ่สารและทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ด้านทกัษะพิสยั  
 เพือ่ใหนิ้สติมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตัทิกัษะทางวชิาชพีกายภาพบาํบดั 
มคีุณสมบตัเิหมาะสม 
และผา่นการประเมนิเพือ่รบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีกายภาพบาํบดัทีส่ามารถใหบ้รกิารกบัผูร้บับรกิ
ารไดอ้ยา่งปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ จงึมกีารกาํหนดผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี ดงัน้ี  

6.1 ดา้นทกัษะพสิยั  
1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

 

 

 

      6.2 วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏบิัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริม 

สขุภาพ แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

2. ฝึกการเขียนรายงาน และการนาํเสนอที่แสดงถงึความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน 

การแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์  

6.3 วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินจากรายงาน และการนาเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถงึการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการ 

แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกที่มีการอ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์  

2. ประเมินจากการนาเสนอ และรายงานกรณศีึกษาที่ได้รับมอบหมาย  

 



มคอ . 3 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒหน้า 9 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปั
ดาห์
ที่ 

วนัที่ เวลา 
บรร
ยาย 

ปฏิ
บตัิ 

สมั
มนา
เสริ
มบร
รยา
ย 

สมั
มนา
เสริ
มป
ฏิบ ั
ติ 

ประเ
มินใ
นชัน้
เร ีย
น  

สอบ
บรร
ยาย 

สอบ
ปฏิ
บตัิ 

หวัข้อ  

อาจารย  ์
สถานที่ / ห้องเร ียน  

 
 พิเศษ/He

ad 
ร่วมสอน 

ร่วมสอ
น  

ร่วมสอน ร่วมสอน 

1 
พุธ 12 
มค 65 8.30-10.30 2             

1.Anatomy of thoracic wall and 
cadiovascular system  รุจริวรรณ         

Online SWU moodle 

    10.30-11.30 1             
2.Anatomy of systemic circulation and 
lymphatic system รุจริวรรณ         

Online SWU moodle 

    11.30-12.30 1             3.Histology of Cardiovascular system จนิตนา         
Online SWU moodle 

2 
พุธ 19 
มค 65 8.30-9.30 1             4.Cardiac cycle  สุวฒัน์         

Online SWU moodle 

    9.30-10.30 1             5.The circulation   จนิตนา         
Online SWU moodle 

    10.30-12.30 2             6.Electrical activity of the heart   สุวฒัน์         
Online SWU moodle 

3 
พุธ 26 
มค 65 

8.30-10.30 

  2           
Gr.1 นิสติเลขที ่1-50 Anatomy of thoracic 
wall and cadiovascular system 1 

รุจริวรรณ สุวฒัน์ จนิตนา ประภาวด ี
กนกวรรณ 

ท. 
122, 123, 124, 146 

 

                  

Gr.2 นิสติเลขที ่51-100  Active learning : 
Anatomy of thoracic wall and 
cadiovascular system 1 

      

  

  

122, 123, 124, 146 
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    10.30-12.30   2           

Gr.2 นิสติเลขที ่51-100 Anatomy of 
thoracic wall and cadiovascular system 1 

รุจริวรรณ สุวฒัน์ จนิตนา ประภาวด ี
กนกวรรณ 

ท. 

122, 123, 124, 146 

                  

Gr.1 นิสติเลขที ่1-51  Active learning : 
Anatomy of thoracic wall and 
cadiovascular system 1       

  

  

122, 123, 124, 146 

4 
พ 2 
กพ 65 

8.30-10.30 
  2           

Gr.1 นิสติเลขที ่1-50 Anatomy of thoracic 
wall and cadiovascular system 2 

รุจริวรรณ สุวฒัน์ จนิตนา ประภาวด ี
กนกวรรณ 

ท. 

122, 123, 124, 146 

                  

Gr.2 นิสติเลขที ่51-100  Active learning : 
Anatomy of thoracic wall and 
cadiovascular system 2       

  

  

122, 123, 124, 146 

    

10.30-12.30 

  2           
Gr.2 นิสติเลขที ่51-100 Anatomy of 
thoracic wall and cadiovascular system 2 รุจริวรรณ สุวฒัน์ จนิตนา 

ประภาวด ี กนกวรรณ 
ท. 

122, 123, 124, 146 

                  

Gr.1 นิสติเลขที ่1-51  Active learning : 
Anatomy of thoracic wall and 
cadiovascular system 2       

  

  

122, 123, 124, 146 

5 
พ 9 
กพ 65 8.30-9.30 1             7.Electrocardiography สุวฒัน์         

Online SWU moodle 

    9.30-10.30 1             8.Blood and hemodynamic สุวฒัน์         
Online SWU moodle 

    10.30-12.30 2             9.Cardiovascular control  
ประภาวด ี

        
Online SWU moodle 

6 
พ 16 
กพ 65                 วนัมาฆบชูา 

  
         

7 
พ 23 
กพ 65 8.30-9.30           1   Examination 1 (1-5) สุวฒัน์ 

กนกวรร
ณ ท.       

304, 419 

    9.30-11.00 1.5             10.Anatomy of upper respiratory system 
กนกวรรณ 

ท.         
Online SWU moodle 

    11.00-12.30 1.5             11.Anatomy of lower respiratory system  
กนกวรรณ 

ท.         
Online SWU moodle 

8 
พ 2 
มคี 65 8.30-10.30               

Active learning: Anatomy of 
cardiovascular and thoracic wall           

122, 123, 124, 146 
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    10.30-12.30         2     
Anatomy of thoracic wall and 
cadiovascular system 3 รุจริวรรณ สุวฒัน์ จนิตนา 

ประภาวด ี กนกวรรณ 
ท. 

122, 123, 124, 146 

9 
พ 9 
มคี 65 

8.30-10.30 
  2           

Gr.1 นิสติเลขที ่1-50 Anatomy of 
respiratory system 1 

กนกวรรณ 
ท. สุวฒัน์ จนิตนา รุจริวรรณ ประภาวด ี

122, 123, 124, 146 

                  
Gr.2 นิสติเลขที ่51-100  Active learning : 
Anatomy of respiratory system 1           

122, 123, 124, 146 

    
10.30-12.30 

  2           
Gr.2 นิสติเลขที ่51-100 Anatomy of 
respiratory system 1 

กนกวรรณ 
ท. สุวฒัน์ จนิตนา รุจริวรรณ ประภาวด ี

122, 123, 124, 146 

                  
Gr.1 นิสติเลขที ่1-51  Active learning : 
Anatomy of respiratory system 1           

122, 123, 124, 146 

10 
พ 16  
มคี 65 

8.30-10.30 
  2           

Gr.1 นิสติเลขที ่1-50 Anatomy of 
respiratory system 2 

กนกวรรณ 
ท. สุวฒัน์ จนิตนา รุจริวรรณ ประภาวด ี

122, 123, 124, 146 

                  
Gr.2 นิสติเลขที ่51-100  Active learning : 
Anatomy of respiratory system 2           

122, 123, 124, 146 

    
10.30-12.30 

  2           
Gr.2 นิสติเลขที ่51-100 Anatomy of 
respiratory system 2 

กนกวรรณ 
ท. สุวฒัน์ จนิตนา รุจริวรรณ ประภาวด ี

122, 123, 124, 146 

                  
Gr.1 นิสติเลขที ่1-51  Active learning : 
Anatomy of respiratory system 2           

122, 123, 124, 146 

11 
พ 23 
มคี 65 8.30-10.30 2             12.Lung mechanic สุกลัยา         

Online SWU moodle 

    10.30-12.30 2             
13.Biomechanics of cardiopulmonary 
system สุกลัยา         

Online SWU moodle 

12 
พ 30 
มคี 65 8.30-9.30           1   Examination 2 (6-11) สุวฒัน์ 

กนกวรร
ณ ท.       

304 & 321 
 

    9.30-11.30 2             
14.Development of cardiopulmonary 
system จนิตนา         

Online SWU moodle 

    11.30-12.30 1             15.Histology of respiratory system จนิตนา         
Online SWU moodle 

13 

พ 6 
เมย 
65                 วนัจกัร ี            

14 

พ 13 
เมย 
65                 วนัสงกรานต ์            
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พ 20 
เมย 
65 8.30-10.30               

Active learning: Anatomy of respiratory 
system           

122, 123, 124, 146 

    10.30-12.30         2     Anatomy of respiratory system 3 
กนกวรรณ 

ท. สุวฒัน์ จนิตนา รุจริวรรณ 
ประภาวด ี 122, 123, 124, 146 

15 

พ 27 
เมย 
65 8.30-9.30 1             16.Microbiology of respiratory system จนิตนา         

Online SWU moodle 

    9.30-11.30 2             
 17.Immunology of cardiopulmonary 
system สุกลัยา         

Online SWU moodle 

    11.30-12.30 1             18.Pulmonary and Bronchial circulation สุกลัยา         
Online SWU moodle 

16 
อ. 3 
พค 65 8.30-9.30           1   Examination 3 (12-16) สุวฒัน์ 

กนกวรร
ณ ท.       

304 & 321 
 

    9.30-10.30 1             19.Transport of O2 and CO2 in the blood 
ประภาวด ี

        
Online SWU moodle 

    13.30-15.30 2             
20.Pulmonary blood flow/ventilation and 
gas exchange  

ประภาวด ี
        

Online SWU moodle 

17 
พ 4 
พค 65                 วนัฉตัรมงคล 

  
         

  
อ.10 
พค 65 8.30-9.30 1             21.Regulation of respiratory 

ประภาวด ี
        

Online SWU moodle 

18 
  

9.30-10.30       1       
Seminar pathology,pathogenesis and 
pathophysiology of cardiorespiratory 
system 1 

สุวฒัน์ จนิตนา   
    

Online via Zoom 
 

    13.30-14.30       1       
Seminar pathology,pathogenesis and 
pathophysiology of cardiorespiratory 
system 2 

สุวฒัน์ จนิตนา   
    

Online via Zoom 
 

    14.30-15.30       1       
Seminar pathology,pathogenesis and 
pathophysiology of cardiorespiratory 
system 3 

จนิตนา สุวฒัน์   
    

Online via Zoom 
 

20 
พ 11 
พค 65 8.30-9.30           1   Examination 4 (17-21) สุวฒัน์ 

กนกวรร
ณ ท.       

301 & 302 
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9.30-10.30       1       
Seminar pathology,pathogenesis and 
pathophysiology of cardiorespiratory 
system 4 

จนิตนา สุวฒัน์   
    

Online via Zoom 
 

19 
  

10.30-11.30       1       
Seminar pathology,pathogenesis and 
pathophysiology of cardiorespiratory 
system 5 

สุกลัยา รุจริวรรณ   
    

Online via Zoom 
 

  
  

11.30-12.30       1       
Seminar pathology,pathogenesis and 
pathophysiology of cardiorespiratory 
system 6 

รุจริวรรณ สุกลัยา   
    

Online via Zoom 
 

  
พ 18  
พค 65 

8.30-9.30       1       
Seminar pathology,pathogenesis and 
pathophysiology of cardiorespiratory 
system 7 

รุจริวรรณ ประภาวด ี   
    

Online via Zoom 
 

  
  

9.30-10.30       1       
Seminar pathology,pathogenesis and 
pathophysiology of cardiorespiratory 
system 8 

ประภาวด ี รุจริวรรณ       Online via Zoom 
 

  
  

10.30-11.30       1       
Seminar pathology,pathogenesis and 
pathophysiology of cardiorespiratory 
system 9 

กนกวรรณ 
ท. 

จนิตนา       Online via Zoom 
 

    11.30-12.30       1       
Seminar pathology,pathogenesis and 
pathophysiology of cardiorespiratory 
system 10 

กนกวรรณ 
ท. 

จนิตนา       Online via Zoom 
 

    รวม 30 16 0 10 4 4 0 64             

    รวม 30 30                         

  

รหสัห
น่วยกิ
ต 2 30 30                        

 

  
3(2-2-

5 )  2                            
 

หมายเหตุ คณาจารย์จะให้คาํแนะนาํเพื่อการพัฒนาตนเอง (Formative feedback) ให้แก่นิสติทุกคนเมื่อมีการเรียนหัวข้อปฏบิัติและสมัมนาทุกครั้ง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนร ู้ 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนร ู้ วิธ ีการประเมิน  
สปัดาหท์ี่ปร

ะเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน 

1 

คุณธรรมจรยิธรรม 
 

1.1, 1.6 
 

 

- ประเมนิการเขา้ชัน้เรยีน 

- ประเมนิพฤตกิรรมในชัน้เรยีน 
- ประเมนิพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 

- การทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนปฏบิตัิ
การกายวภิาคศาสตร ์

 

ตลอดการจดั
การเรยีนการ

สอน 
1% 

2 

ความรู ้
2.2, (2.3) 

 

 

-การสอบทฤษฎ ี
 

- การประเมนิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน 
 

4, 6, 8, 10 

 

11, 15 

60 % 

 

30% 

3 

ทกัษะทางปัญญา 
(3.1), 3.2, (3.3), 

(3.6), (3.7) 

 - ประเมนิ การสมัมนาพยาธสิรรีวทิยา 
- การคน้ควา้หลกัฐานเชงิประจกัษ ์
 

12-13 
 

 

5% 

 

 

4 

ทกัษะความสมัพั
นธร์ะหวา่งบคุคล
และความรบัผดิช
อบ 

(4.2) 

 
- พฤตกิรรมขณะฝึกปฏบิตั ิ
- ประเมนิจากการสมัมนา 
- การมสีว่นรว่มถาม-ตอบในชัน้เรยีน 

 
 
- 

0% 

5 

ทกัษะการวเิคราะหเ์
ชงิตวัเลข 
การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโล
ยสีารสนเทศ 

(5.3) 

- ประเมนิจาก 
สือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ในการ
พดู 
การเขยีนและสามารถเลอืกใชร้ปูแบบขอ
งการนําเสนอทีเ่หมาะสม 

12-13 4% 

รวม 100% 

หมายเหต  ุ ผลการเรียนร ู้ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด    
● การประเมินผล  

กิจกรรมที่ 1. การสอบบรรยาย                   60%  
1.1 สอบครัง้ที ่1  หวัขอ้ที ่1-6  (8 ชม.  ชม.ละ 2 %)   16% 
1.2 สอบครัง้ที ่2  หวัขอ้ที ่7-11 (7 ชม.  ชม.ละ 2 %)   14% 
1.3 สอบครัง้ที ่3  หวัขอ้ที ่12-16 (8 ชม. ชม.ละ 2 %)   16% 
1.4 สอบครัง้ที ่4  หวัขอ้ที ่17-21  (7 ชม. ชม.ละ 2 %)  14%  

กิจกรรมที่ 2. การประเมินในชัน้เร ียน                              
  30%  

2.1 ประเมนิครัง้ที ่1 Anatomy of thoracic wall and cardiovascular system 15% 
2.2 ประเมนิครัง้ที ่2 Anatomy of upper and lower respiratory system         15% 

กิจกรรมที่ 3. สมัมนา และการประเมินผล              10%  
3.1 การคน้ควา้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ความรูท้างพยาธสิรรีวทิยา 5% 
3.2 ทกัษะการสือ่สาร นําเสนอ ตอบคาํถามในการสมัมนา  4% 

3.3 การประเมนิการทาํงานเป็นกลุ่ม และพฤตกิรรมในชัน้เรยีน 1% 
       รวม     100% 

 

เกณฑผ์า่นการประเมิน 

1. นิสติตอ้งมาเรยีนไมน้่อยกวา่ 80% ของเวลาเรยีนทัง้หมดจงึจะมสีทิธิส์อบและรบัการประเมนิ 

2. คะแนนสอบภาคบรรยายและคะแนนภาคปฏบิตัติอ้งไมต่ํ่ากวา่ 50 % ของคะแนนรวมทัง้หมด 
จงึถอืวา่ผา่นการประเมนิ 

● เกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติตอ้งเขา้เรยีนครบรอ้ยละ 80 จงึจะมสีทิธิส์อบ ระดบัคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

55.0-64.9 C 

50.0-59.9 D+ 

40.0-49.9 D 

< 40 E 
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หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตาํราและเอกสารหลกั 
1. พริม้เพรา ผลเจรญิสขุ. กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยาของมนุษย.์ พมิพค์รัง้ที ่4. กรุงเทพฯ: ไทย 

วฒันาพานิช, 2542. 
2. คณาจารยภ์าควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล. สรรีวทิยา. พมิพค์รัง้ที ่5. 

กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั, 2547. 
3. สพุรพมิพ ์เจยีสกุล และสพุตัรา โล่หส์ริวิฒัน์, บรรณาธกิาร. สรรีวทิยา. พมิพค์รัง้ที ่5. กรุงเทพฯ : 

ภาควชิา  สรรีวทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล, 2548. 
4. คณาจารยภ์าควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ; ศ. ดร.ชุมพล ผลประมลู, ผศ. 

ดร.สรุวฒัน์ จรยิาวฒัน์, บรรณาธกิาร. สรรีวทิยา. พมิพค์รัง้ที ่4. กรุงเทพฯ : 
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล. 2552. 

5. John B. W. Pulmonary physiology and pathophysiology : an integrated, case-based approach. 
Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2001. 

6. Robert M. B., et al. Physiology. 5th ed. St. Louis : Mosby, 2004. 
7. Costanzo  L. S. Physiology. 3rd ed. Philadelphia : Philadelphia, PA : Saunders Elsevier, 2006.  
8. Carroll, R. G. Elsevier's integrated physiology. Philadephia : Mosby/Elsevier, 2007. 
9. Bruce M. K., Bruce A. S. Berne & Levy physiology. 6th ed., Philadelphia : Mosby/Elsevier, 2010. 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต  
- ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิา (ปค 004) 
- การสือ่สารและสง่ขอ้เสนอแนะของนิสติผา่นแบบประเมนิรายวชิา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน  
-  ผลสมัฤทธิเ์ชงิคุณภาพของผลงาน การสมัมนา การปฏบิตักิาร ทีนิ่สติไดร้บัมอบหมาย 
-  การทวนสอบและประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

 

 

 

 

 

3. การปรบัปรงุการสอน 
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ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมนิร
ายวชิาและ มคอ 5ปีทีผ่า่นมา 

การดาํเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการสนั
บสนุนจากสาขาวิ

ชา 

1. ผลติสือ่การสอนเพือ่สนบัสนุ
นการเรยีนรูข้องนิสติผา่นชอ่
งทางออนไลน์ 

1. 
แจง้อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาใหป้รบัปรุงสือ่
การสอนโดยเฉพาะภาพและเสยีงของวดิโีอ
เพือ่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องนิสติ 

ไมม่ี

2. จดัเตรยีมอุปกรณ์ เชน่ 
ใบมดีผา่ตดั 
ใหเ้พยีงพอกบัการเรยีนปฏบิั
ตกิารกายวภิาคศาสตร ์

2.จดัซือ้อุปกรณ์การเรยีนปฏบิตักิาร เชน่ 
ใบมดีผา่ตดั 
ใหเ้พยีงพอกบัการเรยีนปฏบิตักิารกายวภิา
คศาสตร ์

ไมม่ี

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ ของนิสิตในรายวิชา 
- พจิารณาความเหมาะสมของวตัถุประสงคร์ายวชิา 

การจดัการเรยีนการสอนทีส่ามารถทาํใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามทีก่าํหนดไวแ้ละวธิกีารประเมนิผลทีก่าํ
หนดไวใ้นรายละเอยีดของรายวชิา 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมนิการสมัมนา/รายงาน การนําเสนอหน้าชัน้เรยีน การมสีว่นรว่ม 
อภปิรายและพฤตกิรรมในชัน้เรยีน 

- ทวนสอบผลสมัฤทธิจ์ากการใหค้ะแนนในการนําเสนอและสมัมนาครัง้สดุทา้ยของนิสติแตล่ะบุคคล
ตามมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา 

- ตดัเกรดในทีป่ระชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณาจารย ์

 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
‐ นําขอ้คดิเหน็ของนิสติมาประมวลเพือ่จดักลุ่มเน้ือหาความรูท้ีต่อ้งปรบัปรุง 

โดยนําไปปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนในรุน่ต่อไป 

‐ นําผลการประเมนิการสอนของตนเองมาจดัเทยีบเคยีงกบัขอ้คดิเหน็ของนิสติ 

เพือ่พฒันาเนื้อหาสาระใหท้นัสมยั ปรบัวธิกีารเรยีนการสอน 

และวธิกีารประเมนิผลใหต้รงกบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 
‐ ปรบัปรุงรายวชิาตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 


